Protokoll nr 3/2021
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte på Veckefjärden
den 20 september 2021 kl. 18.30
Närvarande: Marinus (Riny) van Eekelen (ordf.)
Mette Jakobsson
Camilla Widmark
Anders Lindgren
Björn Vincent
Tommy Eriksson
Hasse Tavér
Frånvarande: Gustaf Lefvert (bortrest)
Mikael Nordin (sjuk)
§ 1.

Sammanträdet öppnas
Riny van Eekelen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Marinus van Eekelen. Protokollet justeras av Mette
Jakobsson.

§ 3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 4.

Genomgång stadgarna och nyttjanderättsavtalet
Alla som är nya i styrelsen bör ta del av stadgarna som finns på klubbens
hemsida. Riny gick igenom Nyttjanderättsavtalet mellan klubben och Tvillingsta
AB och poängterade att avtalet är tydligare än det gamla och att det är
skräddarsydd till relationen mellan båda parterna. Dvs. en ideell idrottsförening
som utnyttjar faciliteter som förvaltas av ett kommersiellt bolag. Avtalet är
baserad på en mall som gjordes av Svenska Golf Förbundet (SGF).

§5.

Paragraf 25, Stadgarna
Enligt paragraf 25 i stadgarna utser styrelsen inom sig vice ordförande och de
övriga befattningshavare som behövs.
Beslut togs att inte utse en vice ordförande. Ifall ordförande behöver ersättas vid
förhinder, beslutar styrelsen vem som är bäst lämplig vid varje enskild uppdrag.
Beslut togs att Gustaf fortsätter som kassör.
Beslut togs att Mikael Nordin, VD Tvillingsta AB, fortsätter som adjungerad
ledamot.

§6

Arbetsfördelning inom styrelsen
Styrelsen består av ledamöter med stark koppling till kommittéerna. Detta ska
underlätta kommunikationen mellan styrelsen och de övriga som är aktiva i
kommittéerna. Följande ansvarsområden beslutades:
Mette: Medlems- och Trivselkommitté (tidigare kallad Festkommitté)
Anders: Bankommittén
Tommy: Tävlingskommittén
Hasse: Juniorerna
Gustaf: Seniorerna
Camilla: Damkommittén
Björn: Distriktsfrågor (ÅGF)

§7

Players1st enkät
Riny gick igenom systemet som alla har fått tillgång till. Systemet är svårtolkat
och det är för tidigt att dra några konkreta slutsatser för årets enkät. Alla bör ta
del av informationen som finns, och vi återkommer senare under året.

§8

ÅGF Planeringskonferens 17/10
Björn gick igenom syftet med konferensen och svarade på frågor.
Riny förklarade att samåkning koordineras av Gustaf och att förarna får
milersättning enligt gällande regler inom klubben.

§9

Övriga frågor
Anders fick uppdrag att iordningställa HIO tavlan med hjälp av Mikael Nordin
och Christian Mattfolk (Pro).
Hasse och Mette fick i uppdrag att göra upp en kommunikationsplan och föreslå
förbättringar till klubbens hemsida (http://klubben.veckefjarden.com).
Riny fick i uppdrag att se över proceduren för att ta emot anmälningar angående
farligt spel och föreslå förbättringar.

§10

Mötets avslutande
Riny tackade alla för närvarandet. Mötet slutade kl. 21:00

Vid protokollet

Justeras

……………………

…………………………

Marinus van Eekelen

Mette Jakobsson

